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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji 

uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych  

DATA WPŁYWU ……………………………….. 

NR ….……………….………………………………. 

 

                                                                        Państwowa Szkoła Wyższa 

      im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

      ul. Sidorska 95/97 

      21-500 Biała Podlaska 

 

 

WNIOSEK REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  

O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

  – II edycja 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko                                                                                                                   

 

…………………………………………………………………………………………………...                                               
Wydział, reprezentowany kierunek studiów 

…………………………………………………………………………………………………...                                               
Stanowisko 

…………………………………………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania 

 

……………………………                      …………………………………………………... 
Telefon                                                                                        e-mail                   

 

Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie pt. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja, realizowanego 

przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, w charakterze 

uczelnianego opiekuna praktyk pilotażowych. 



 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska 

www. pswbp.pl, 344-99-29, 344 99 54 

e-mail:praktyki@pswbp.pl 
 

Niniejszy dokument dotyczy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś III Szkolnictwo Wyższe 

dla gospodarki i rozwoju 

 

 

   

                                                                                                                                       

                 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1) Oświadczam, że mogę sprawować opiekę nad praktykami zawodowymi studentów 

kierunku……………………………………………………… odbywającymi praktykę pilotażową, 

realizowaną w ramach projektu „Program praktyk zawodowych  

w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2) W tabeli poniżej zamieszczam informacje wymagane w procedurze rekrutacji 

uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych. 

L.p. Opis kryterium  

Odpowiedź  

opisowa 

 

Liczba 

przyzna-

nych 

punktów 

rekruta-

cyjnych* 

1 
Doświadczenie w zakresie 

opieki nad praktykami  
  

2 

Współpraca  

w zakresie innych form 

kształtujących umiejętności 

praktyczne studentów 

angażowanie studentów 

w projekty, eventy, prace 

zlecone, kształtujące 

umiejętności praktyczne 

studentów 

  

inne formy   

3 

Doświadczenie w zakresie 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (wykładów, 

ćwiczeń, zajęć 

praktycznych), związanych  

z umiejętnościami, które 

student powinien nabyć 

w trakcie realizacji praktyk 

  

Łączna liczba punktów   
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

* wypełnia uczelnia 

 

 

 

3) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku o udział w projekcie nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu. 

4) Oświadczam, że:  

− Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk 

zawodowych do realizacji praktyk pilotażowych realizowanych w ramach projektu 

pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych  

w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja. 

− Jestem zatrudniony w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, na umowę o pracę. 

− Zobowiązuję się do udziału w szkoleniu dla uczelnianych opiekunów praktyk. 

− Zobowiązuję się do współpracy z zakładowym opiekunem praktyk pilotażowych, 

zespołem projektowym, w zakresie przewidzianym postanowieniami regulaminu 

realizacji praktyk pilotażowych, oraz obowiązkami wynikającymi z udziału  

w projekcie. 

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSW im. Papieża Jan 

Pawła II w Białej Podlaskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu  

i sprawozdawczości projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych” – II edycja. 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia …………………                           ………………………………………………………… 
                                                                                                                     podpis nauczyciela akademickiego      


